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Městský úřad Brumov-Bylnice
OTEVÍRACÍ DOBA PRO VEŘEJNOST – VÁNOCE 2019
PONDĚLÍ
PÁTEK		
PONDĚLÍ
ÚTERÝ		

POZVÁNKA

23. 12. 2019:
8:00 – 11:30
12:30 – 17:00
27. 12. 2019:		
ZAVŘENO
30. 12. 2019:
8:00 – 11:30
12:30 – 17:00
31. 12. 2019:		
ZAVŘENO

Možnost platby platební kartou v měsíci prosinci roku 2019 v pokladně MěÚ
2. patro dveře č. 305 pouze do 17. prosince. Od 2. ledna 2020 bude opět
možno uhradit platbu na městském úřadě kartou přes platební terminál.

na veřejné projednávání k návrhu řešení problematiky
parkování v sídlišti Družba
Brumov-Bylnice, sídliště Družba – koncepce parkování“
Kdy: čtvrtek 5. 12. 2019 v 15:00 hod.
Kde: Kulturní dům Brumov-Bylnice
Těšíme se na setkání s Vámi
Vedení města

INFORMACE Z RADNICE
Informace ze schůze Rady města Brumov-Bylnice
konané dne 7. října 2019 a 21. října 2019:

RM Brumov-Bylnice schválila
zřízení služebnosti inženýrské sítě – venkovního vedení NN, podpěrný bod NN - betonový


Poř.
č.

Příjmová část
tř/položka

Kč

1a)

1b)
2a)
2b)

4/4111

sloup přes obecní pozemky parc. č. 546/1, 549,
553/5, 590/3 a 1035/1 v k. ú. Brumov v rámci
realizované stavby „Brumov, Kloboucká, přel. NN,
Obec“ za cenu 3 000 Kč + DPH
 zřízení služebnosti inženýrské sítě – uložení
STL plynovodní přípojky k domu čp. 926 na nám.

Výdajová část

 Harmonogram pro sestavení návrhu rozpočtu Města Brumov-Bylnice na rok 2020
 rozpočtové opatření č. 7/2019, které obsahuje níže uvedené rozpočtové změny:

Předmět rozpočtového opatření č. 7/2019

§/položka

Kč

2219/6121

-138 000,00

Ostatní záležitosti pozemních komunikací - snížení kapitálových výdajů přesunem
na výdaje spojené s odkoupením pozemků na sídlišti Družba

3639/6130

138 000,00

Komunální služby a územní rozvoj - zvýšení kapitálových výdajů za účelem
odkoupení pozemků na sídlišti Družba
Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu - dotace určená na přípravu sčítání lidí,
domů, a bytů v roce 2021

22 050,00
6171/5169

 Smlouvu o ručení k zajištění Dluhů z důvodu
Smlouvy o úvěru poskytnutého Komerční bankou, a.s. na předfinancování projektu IROP pod
názvem „Objevujeme svět kolem nás“, reg. číslo
projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004027
 Dodatek č. 1 k Organizační směrnici městského úřadu č. 03/2015 - Pohledávky
 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvám o sdružených službách dodávky elektřiny č. 100175 a
100212 s dodavatelem NWT a.s., IČO: 63469511,
nám. Míru 1217, 768 24 Hulín, s platností od
1. 1. 2020 do 31. 12. 2021
 příkazní smlouvu s Ing. Pavlou Lorencovou,
IČ: 00918962, se sídlem: Loučka 93. 756 44 Loučka, na provádění technického dozoru při akci
„Obnova krajiny na k. ú. Brumov“
 smlouvu o dílo se společností Arvita P spol.
s r.o., IČ:60706708, se sídlem Příčná 1541, 765
02 Otrokovice, na zpracování realizačního projektu „Obnova doprovodní zeleně podél silnice I/57
v Brumově-Bylnici“

22 050,00

Činnost místní správy - navýšení běžných výdajů spojených s přípravou sčítání lidí,
domů, a bytů v roce 2021

 uzavření smlouvy o zřízení vkladového účtu
„Spořicí účet Výhoda+“ u TRINITY BANK
 zřízení služebnosti inženýrské sítě – kabelového vedení NN přes obecní pozemek parc. č.
6239 v k. ú. Sidonie v rámci zamýšlené stavby „Sidonie Kolínek, kab. NN“ za cenu 1 000 Kč + DPH
 Smlouvu o externí spolupráci při interním
auditu, uzavíranou Gitou Štolfovou, registrovanou Komorou auditorů ČR s oprávněním provádět
auditorskou činnost pod č. 1782
 písemnou smlouvu se společností VERA,
spol. s r. o. se sídlem Lužná 716/2, Praha 6 – Vokovice na dodání softwaru a poskytnutí licence
k užití – Agenda eJednaní vč. eÚkoly

RM Brumov-Bylnice souhlasí
 v souladu s §34, odst. 1, zákona č. 250/2000
sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s uzavřením smlouvy o poskytnutí úvěru do výše
5.000.000 Kč na předfinancování projektu IROP

NOVÁ PRAKTICKÁ LÉKAŘKA VE MĚSTĚ
Od 3. prosince 2019 začne v našem městě ordinovat nová praktická lékařka. Kromě praktických
lékařů MUDr. Ivana Leixnera a MUDr. Věry Zvoníčkové tak ve městě přibude MUDr. Bronislava Hůlová,
která nahradí místo po MUDr. Monice Bartíkové, která i nadále působí ve své ordinaci v Újezdu.
MUDr. Bronislava Hůlová působí ve svých ordinacích ve Valašských Kloboukách a Vysokém Poli. Ordinační hodiny tak budou prozatím v rámci města Brumov-Bylnice omezeny jen na určité dny. Registraci nových pacientů přijímá paní doktorka již nyní v době ordinačních hodin na tel. čísle: 778 427 274.
Pacienti ji rovněž můžou navštívit v ordinačních hodinách i bez zdravotní dokumentace v kterékoliv
z uvedených ordinací. Přeregistraci si následně provede sama paní doktorka.
Pondělí
7:30–10:30
Vysoké Pole
12:00–18:00
Val. Klobouky
Úterý
7:00–11:00
Val. Klobouky
11:30–14:00
Brumov-Bylnice
Středa
7:00–11:00
Val. Klobouky
11:30–14:00
Vysoké Pole
Čtvrtek
7:00–11:00
Val. Klobouky
12:00–16:00
Vysoké Pole
Pátek
7:00–11:00
Val. Klobouky
11:30–14:00
Brumov-Bylnice
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H. Synkové do obecních pozemků parc. č. 553/5
a 554/8 v k. ú. Brumov za cenu 1 000 Kč + DPH

pod názvem „Objevujeme svět kolem nás“, reg.
číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004
027 v předloženém znění: Komerční banka, a.s.
Výše pevné úrokové sazby: 1 M PRIBOR a pevné
odchylky ve výši 0,26 % p.a. z jistiny úvěru, bez
sankcí za nedočerpání úvěru i realizace mimořádných splátek z přijaté dotace.
 s užitím znaku města Brumov-Bylnice jako
součásti erbu Sboru dobrovolných hasičů Brumov
 s pořízením stavebního stroje značky Avant
vč. příslušenství pro Služby města BrumovBylnice, příspěvková organizace
 s přijetím nadačních příspěvků od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. pro základní školu,
za účelem poskytnutí zálohy na obědové služby
ve prospěch 10 nezletilých dětí ve výši 10.116 Kč
a 32.596 Kč a příspěvku na stravování od BBH –
nadační fond ve prospěch 1 nezletilého dítěte ve
výši 5.000 Kč
Ing. Kamil Sedlačík, tajemník MěÚ

Upozornění na omezení
provozu sběrného dvoru
v období vánočních svátků a
na Nový rok
Upozorňujeme občany a smluvní partnery města, že sběrný dvůr bude v úterý dne
24. 12. 2019 (Štědrý den), ve středu dne 25.
12. 2019 (1. svátek vánoční), ve čtvrtek dne
26. 12. 2019 (2. svátek vánoční) a ve středu
dne 1. 1. 2020 (Nový rok) z důvodu pracovního volna uzavřen.
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Informace z radnice

INFORMACE SPRÁVNÍHO ODBORU – svoz odpadů
Termíny svozu komunálního odpadu Termíny svozu tříděného odpadu v prosinci 2019
Středa
4. 12. 2019: směsné plasty
z popelnic v prosinci 2019
Termíny svozu odpadu z popelnic pro rodinné domky v Brumově-Bylnici – občané:

Čtvrtek: 5. 12. 2019, 12. 12. 2019, 19. 12.
2019
Pátek: 27. 12. 2019 (náhradní svoz za svátek
dne 26. 12. 2019)

Termíny svozu odpadu z popelnic a kontejnerů v sídlištích Družba a Rozkvět – občané:

Pátek: 6. 12. 2019, 13. 12. 2019, 20. 12. 2019

Úterý

10. 12. 2019: směsné plasty, papír a lepenka, nápojové kartony

Úterý

17. 12. 2019: směsné plasty

Středa

18. 12. 2019: bílé a barevné sklo

Pondělí 23. 12. 2019: směsné plasty, papír a lepenka, nápojové kartony
Uvedené termíny svozu tříděných odpadů platí pro odpad umístěný v kontejnerech i pytlích určených pro tříděný odpad. Opakovaně žádáme občany, aby v případě přeplnění kontejnerů odevzdali
tříděný odpad v provozní dobu do prostor sběrného dvoru v sídlišti Družba, který je pro tento účel
zřízen. Předejde se tak zbytečnému znečišťování veřejných prostranství u stanovišť kontejnerů.

Sobota: 28. 12. 2019 (mimořádný svoz z důvodu vánočních svátků)

Termíny svozu odpadu z popelnic a kontejnerů pro smluvní partnery města

Termíny svozu odpadu z popelnic v místních
částech Svatý Štěpán a Sidonie – občané:

Červená známka – týdenní interval svozu v daném roce:

Pátek: 6. 12. 2019, 13. 12. 2019, 20. 12. 2019
Sobota: 28. 12. 2019 (mimořádný svoz z důvodu vánočních svátků).
Z důvodu směnnosti pracovníků sběrných
vozů poskytovatele tímto opakovaně žádáme
občany, aby ponechávali naplněné popelnice
ve svozový termín přistavené k vyprázdnění
v době od 6.00 hod. do 22.00 hod.

Termíny svozu odpadu z popelnic pro ulice
Hodňov, část ulice Podzámčí a Blizákovec
– občané:

Pátek: 6. 12. 2019, 13. 12. 2019, 20. 12. 2019,
27. 12. 2019

(podnikatelské subjekty a organizační složky)

Čtvrtek: 5. 12. 2019, 12. 12. 2019, 19. 12. 2019, mimořádně pátek 27. 12. 2019 – provozovny
v domovní zástavbě v Brumově-Bylnici
Pátek: 6. 12. 2019, 13. 12. 2019, 20. 12. 2019, mimořádně sobota 28. 12. 2019 - provozovny
v sídlišti Družba a Rozkvět a v místních částech Svatý Štěpán a Sidonie
Žlutá známka – svoz každý sudý kalendářní týden v daném roce:
Čtvrtek: 12. 12.2019, mimořádně pátek 27. 12. 2019 - provozovny v domovní zástavbě v BrumověBylnici
Pátek: 13. 12. 2019, mimořádně sobota 28. 12. 2019 - provozovny v sídlišti Družba a Rozkvět
a v místních částech Svatý Štěpán a Sidonie
Zelená známka – svoz v první kalendářní týden kalendářního měsíce v daném roce:
Čtvrtek: 5. 12. 2019 - provozovny v domovní zástavbě v Brumově-Bylnici
Pátek: 6. 12. 2019 - provozovny v sídlišti Družba a Rozkvět a v místních částech Svatý Štěpán
a Sidonie

Mimořádné přistavení kontejnerů na tříděný a objemný
odpad od pondělí 23. 12. 2019 do čtvrtku 2. 1. 2020

Z důvodu očekávané zvýšené produkce obalových odpadů v období vánočních a novoročních svátků budou mít občané města
možnost odkládat uvedené odpady do objemných kontejnerů.
Kontejnery budou umístěny na viditelných stanovištích na sídlišti Družba a na sídlišti Rozkvět v brumovské části města. Do
těchto kontejnerů lze odkládat pouze papírové a lepenkové obaly, plastové obaly a rozměrné odpady komunálního charakteru,
které nelze umístit do popelnic. Kontejnery slouží ke zlepšení
veřejného pořádku ve městě po dobu vánočních a novoročních
svátků. Je proto nepřípustné je zneužívat pro odkládání stavebních, nebezpečných a směsných komunálních odpadů. Tyto
patří do prostor sběrného dvoru nebo do nádob na komunální
odpad.
Děkujeme za pochopení.

Městská policie informuje

V souvislosti se stále probíhající stavbou cyklostezky BEVLAVA, která je realizována v úseku
od Bylnice za firmou Kloboucká lesní, s. r. o., po

Upozornění po smluvní partnery města

Žádáme smluvní partnery města, kteří na základě platné smlouvy o poskytování služeb využívají systém svozu odpadu organizovaného městem, aby písemné objednávky
na svoz odpadu v r. 2020 zasílali na adresu: Město Brumov-Bylnice, H. Synkové 942,
763 31 Brumov-Bylnice, e-mailem na adresu: radnice@ brumov-bylnice.cz nebo elektronicky, prostřednictvím datové schránky, na adresu Města Brumov-Bylnice (ID datové
schránky: rqcb3a2). Do objednávky je nutné uvést požadavek na počet vyprázdněných
popelnic v r. 2020 (á 110 litrů, 240 litrů, 1100 litrů) a četnost svozů dle údajů uvedených ve smlouvě o svozu a zneškodnění komunálních odpadů.
Pro upřesnění uvádíme taxativně stanovenou četnost svozů, které jsou zajišťovány prostřednictvím dodavatelské firmy: 12 svozů - pro měsíční interval svozu, 26 svozů – pro
čtrnáctidenní interval svozu a 52 svozů - pro týdenní interval svozu.
Toto upozornění se NETÝKÁ občanů města, kteří za svoz odpadů hradí místní poplatek,
ale pouze podnikatelských subjektů a organizačních složek, kteří mají s Městem BrumovBylnice uzavřenu platnou smlouvu na systém svozu komunálního a tříděného odpadu
organizovaného městem.

místní část Sv. Štěpán za bývalý areál firmy MEZ,
žádáme občany, aby se zdrželi jízdy motorovými
vozidly po této budované cyklostezce, zejména
motocykly a čtyřkolkami. Upozorňujeme tímto, že
na základě poznatků od občanů budeme v dané
lokalitě vykonávat intenzivnější dohled formou
kontrol nejen v denních, ale i v nočních hodinách.
Kontroly budou samozřejmě probíhat i na ostatních cyklostezkách v katastrálním území města
Brumov-Bylnice, případné zjištěné protiprávní
jednání spočívající zejména v jízdě motorovými
vozidly bude postihováno podle zákona. Každá
cyklostezka je řádně označena a osazena svislými
dopravními značkami, které určují, že pohyb po
této pozemní komunikaci je povolen pouze cyklistům, popřípadě chodcům.

www.brumov-bylnice.cz • mestskyzpravodaj@centrum.cz

Dále bychom chtěli upozornit na skutečnost, že
se nám na území města rozmáhá nešvar v podobě
poškozování a ničení zejména svislých dopravních
značek, ať už těch stálých nebo přenosných. Je
třeba si uvědomit, že odstranění, otočení, převrácení, popř. zničení dopravní značky může v krajním případě i ohrozit účastníky provozu na pozemních komunikacích. Kontrolní činnost z naší
strany je samozřejmě zaměřena i proti tomuto
protiprávnímu jednání. V případě zjištění pachatele bude tento nekompromisně vyřešen v souladu
se zákonem. Pevně věříme, že se již v budoucnu
s tímto jednáním nebudeme setkávat.
Bc. Miroslav Strnka,
velitel Městské policie Brumov-Bylnice
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Poděkování členům povodňových hlídek města Brumov-Bylnice
• odstraněny stromy u sesuvu (říjen 2019),
• pokácení nebezpečných dřevin v korytě neupraveného vodního toku ve Svatém Štěpánu
(rok 2018),
• provedeny nezbytné opravy koryta neupraveného vodního toku v Sidonii (květen
2019),
• postupné odstraňování závadných stromů
(listopad 2019 až březen 2020).
Vlára ve Svatém Štěpánu

Dle písemného vyjádření Lesů České republiky s.
p Správa toků Vsetín bylo provedeno:

Vedení města děkuje všem členům povodňových
hlídek města za aktivní přístup a za předané podněty z kontrolních prohlídek, které vedení města
obdrželo.
Tato zjištění byla okamžitě předána správcům
toků, kterými jsou na našem katastrálním území
Povodí Moravy s. p., závod Střední Morava a Lesy
České republiky s. p Správa toků Vsetín.
Dle písemného vyjádření Povodí Moravy s. p.,
závod Střední Morava na toku Brumovky a toku
Vláry bylo provedeno:
• opraven podemletý břeh v ulici Říky (říjen
2019),
• odstraněn spadlý strom cca 100 m pod
mostem ve Svatém Štěpánu,

a) Na vodním toku Nedašovka v úseku Brumov
– Návojná investovaly (a dále budou) LČR
přes 500 000 Kč do zlepšení zdravotního
stavu břehového porostu, tzn. odstranění
starých, nemocných či jinak nebezpečných
stromů a výsadbu nových. Na přelomu roku
2018/2019 byly veškeré tyto stromy vytěženy. Samozřejmě při průchodu každé větší
vody korytem dochází na vodních tocích se
štěrkovým podložím, jakým je Nedašovka,
k neustálému vymílání břehů, což vede k nestabilitě stromů a jejich vyklánění. Správce
toků provede prohlídku míst uvedených
v zápise.
b) Na Hložeckém potoku je v plánu na příští
rok oprava stávajícího opevnění, včetně

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Blahopřejeme k narození dítěte…
Eliáš Šindler narozen dne 16. září 2019 ve Vsetíně
Ignác Hrňa narozen dne 27. října 2019 ve Vsetíně
Daniel Bartošík narozen dne 17. října 2019 ve Vsetíně
Rodičům blahopřejeme k narození děťátka.
Finanční dar při narození dítěte je 3000 Kč a bude rodičům vyplacen
při předložení rodného listu dítěte na Městském úřadě Brumov-Bylnice,
matrika a evidence obyvatel (přízemí, dveře č. 104).

Vlára ve Svatém Štěpánu
vyčištění zanesených přehrážek. V případě
schválení plánu pro rok 2020 a přidělení
finančních prostředků, dojde také k zásahu
do břehového porostu v okolí rybníků.
Na závěr je nutno konstatovat, že správci toků i
vedení města apelují na občany města, aby nevyváželi a neukládali různé odpady v podobě větví,
rostlinných zbytků, stavební suti a jiných dalších
odpadů podél vodních toků. Tento odpad, který
při zvýšených stavech voda odnese níže, způsobuje zanesení koryta. Toto nedovolené ukládání
odpadu může být také jednou z příčin vzniklých
povodňových škod.
Vedení města Brumov-Bylnice

Blahopřejeme novomanželům…

Ondřej Sucháček a Dominika Obstová uzavřeli sňatek dne 28. 9. 2019
na Slovensku
Vlastimil Fojtík a Nikola Juřičková uzavřeli sňatek dne 19. 10. 2019
v Brumově-Bylnici
Stanislav Kliš a Zdeňka Sopková uzavřeli sňatek dne 26. 10. 2019
v Brumově-Bylnici
Novomanželům přejeme mnoho štěstí na společné cestě životem.

Rozloučili jsme se…
Mgr. Iva Pánková (učitelka ZŠ Brumov-Bylnice) zemřela dne 4. 11.
2019 ve věku 59 let
Radmila Miklíková, roz. Macků zemřela dne 11. 11. 2019 ve věku 25 let

Žádáme občany, aby si vyzvedávali v městské knihovně
i muzeu fotografie zveřejněné v rubrice Společenská kronika.

Vzpomínáme…

Jan Jelínek zemřel dne 14. 11. 2019 ve věku nedožitých 65 let, Brumov,
Hodňov čp. 1406
Anastasie Kozubíková zemřela dne 17. 11. 2019 ve věku nedožitých 76
let, Bylnice, Mýto čp. 35
Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.

Kdo v srdcích žije, neumírá…
Dne 9. listopadu 2019 jsme vzpomněli 20 let od úmrtí
paní Marie Lysáčkové z Bylnice.
Za tichou vzpomínku děkují dcera Marie s rodinou, syn
Stanislav s rodinou a ostatní příbuzenstvo.

Všechno je pomíjivé, jen hudba zůstává.
Dne 19. listopadu 2019 jsme vzpomněli nedožitých
100 let pana Rudolfa Masaříka,
dlouholetého kapelníka Brumovjanky.
Za tichou vzpomínku děkují synové Rudolf
a Leo s rodinami.

Dík za to, čím jsi pro nás byl, dík za každý den,
který jsi pro nás žil.
Dne 3. prosince 2019 by se dožil 80 let náš tatínek
a dědeček, pan Stanislav Machů.
S úctou a láskou stále vzpomínají dcery s rodinami.

Scházíš nám, ale v srdcích a vzpomínkách zůstáváš.
Dne 6. prosince 2019 vzpomeneme 10 let od úmrtí
maminky, babičky a prababičky,
paní Boženy Dorňákové.
S láskou a úctou vzpomíná celá rodina.
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Život jde dál, ale vzpomínky zůstávají na všechny, které jsme měli rádi.
Dne 1. prosince 2019 vzpomeneme nedožitých 100 let naší maminky, babičky a prababičky, paní Anny Lysákové,
která zemřela 2. února 2007 ve věku 87 let.
Dne 16. ledna 2020 uplyne 46 let od úmrtí našeho tatínka, dědečka a pradědečka, pana Jaroslava Lysáka,
který zemřel ve věku 64 let.
S úctou a láskou vzpomínají děti s rodinami.
Byl jsi plný života, Tvá mysl plná snění. Nikdo z nás se nenadál, jak rychle se vše změní.
Utichly kroky i Tvůj hlas, ale Tvá láska zůstává navždy v nás.
Dne 4. prosince 2019 uplyne 1 rok plný bolesti a prázdnoty po náhlém odchodu našeho milovaného manžela,
tatínka, syna a bratra, pana Tomáše Urbana.
S láskou a úctou vzpomínají a stále na Tebe myslí manželka, synové Tomáš a Adam, rodiče, bratr, sestra s rodinou
a rodina Petrů. Děkujeme všem za tichou vzpomínku.
Život je poznání, loučení a vzpomínání. Jan Neruda
Dne 7. prosince 2019 by se pan Ladislav Ginter dožil
92 let a 12. prosince 2019 vzpomeneme 2. smutné
výročí jeho úmrtí.
S láskou vzpomíná manželka, dcery s rodinami
a ostatní příbuzenstvo.

Držel jsem pevně pluh, na osení se rád díval, když
klasům žehnal Bůh a nad hlavou mi skřivan zpíval.
Dne 7. prosince 2019 vzpomeneme 35. výročí
náhlého úmrtí našeho manžela, tatínka, dědečka
a pradědečka, pana Josefa Machaly z Bylnice.
S láskou vzpomínají a všem, kdo vzpomenou s námi,
děkují manželka a děti s rodinami.

Ti, které milujeme, neopouštějí nikdy naše srdce. Žijeme s nimi dále, i když odešli navždy.
Dne 8. prosince 2019 tomu bude 30 let, co nás opustil náš milovaný syn Martin Měřička.
Vzpomínají rodiče, sestra a bratři s rodinami.
20. prosince 2019 vzpomeneme 8. výročí úmrtí naší maminky, babičky a prababičky, paní Anny Měřičkové.
S láskou a úctou vzpomínají synové s rodinami.
Jen kytičku květů Vám na hrob můžeme dát, pokojný a věčný spánek Vám přát,
s bolestí v srdci z Vašeho odchodu vzpomínat.
Dne 9. prosince 2019 vzpomeneme 1. výročí úmrtí naší maminky, babičky a prababičky, paní Jiřiny Bělejové
a dne 29. prosince 2019 vzpomeneme 5 let od úmrtí našeho tatínka, dědečka
a pradědečka, pana Miloslava Běleje z Bylnice.
S láskou a úctou vzpomínají děti s rodinami.

Jen ten, kdo ztratil svého blízkého, ví, jak každá vzpomínka na něj zabolí.
Dne 11. prosince 2019 vzpomeneme 20. výročí, kdy nás opustil náš tatínek, pan Alois Beňo
a dne 6. ledna 2020 vzpomeneme 6. výročí úmrtí naší maminky, paní Jarmily Beňové.
S láskou vzpomínají děti s rodinami.
Prázdný je domov bez Tebe, neslyšet Tvoje kroky
ani hlas, však dá-li Pán Bůh,
na věčnosti sejdeme se spolu zas.
Dne 10. prosince 2019 by se dožil pan Václav Novák
70 let a dne 17. ledna 2020 vzpomeneme
11. výročí úmrtí.
S láskou vzpomínají manželka, děti s rodinami
a ostatní příbuzenstvo.

Kdo v srdcích žije, neumírá.
Dne 13. prosince 2019 uplyne 2. výročí úmrtí naší
milované maminky, babičky, prababičky,
paní Františky Suré.
S láskou a úctou vzpomínají syn a dcera s rodinami.

Utichlo srdce, zůstal jen žal,
ten kdo Tě miloval, vzpomíná dál.
Dne 17. prosince 2019 vzpomeneme 4. výročí úmrtí
naší maminky, babičky a prababičky,
paní Aloisie Pospíšilové.
S láskou a úctou vzpomínají děti s rodinami.

Kdo byl milován, není zapomenut.
Dne 20. prosince 2019 vzpomeneme 25. smutné
výročí, kdy zemřela paní Anastázie Bařinková
z Brumova – Podzámčí.
S láskou vzpomíná syn s celou rodinou.

Scházíš nám, ale v srdci a vzpomínkách zůstáváš.
Dne 9. ledna 2020 to bude 10 let, co nás opustil můj manžel, náš tatínek a dědeček, pan Jan Měšťánek z Brumova.
Za tichou vzpomínku děkují a s láskou vzpomínají manželka, syn s rodinou a dcera.

www.brumov-bylnice.cz • mestskyzpravodaj@centrum.cz
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PROGRAM RMC MALENKA – PROSINEC 2019
ÚT
3. 12.
VOLNÁ HERNA, tvoření na jarmark
ST
4. 12.
VÝROBA STROMEČKŮ KE DVEŘÍM (8–17 hodin, cena 150 Kč)
ČT
5. 12.
NÁVŠTĚVA SVATÉHO MIKULÁŠE (pro předem přihlášené,
		
balíček 60 Kč)
ÚT 10. 12.
ŠIKULKY – VÁNOČNÍ TVOŘENÍ MAMINEK A DĚTÍ
ST 11. 12.
VOLNÁ HERNA, tvoření na jarmark
ČT 12. 12.
VÁNOČNÍ POSEZENÍ, ZPÍVÁNÍ KOLED
ÚT 17. 12.
VOLNÁ HERNA
ST 18. 12.
VOLNÁ HERNA
ČT 19. 12.
VOLNÁ HERNA
20. 12. 2019 – 2. 1. 2020 MALENKA UZAVŘENA

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!
Všechny programy probíhají v době od 8.00 do 12.00 hodin,
odpolední dílny probíhají od 13.30 do 17.30 hodin.

UPOZORNĚNÍ
V zimních měsících v pondělí a středy od 15–18
hodin probíhají odpolední volné herny v Malence.
Prosíme, sledujte naše facebookové stránky!
Srdečně zveme na návštěvu Sv. Mikuláše ve čtvrtek 5. 12. 2019 v 10.00 hodin. Prosíme, přihlašujte se osobně nebo na telefonu, cena za balíček
60 Kč.
www.valklobouky.charita.cz
e-mail: malenka.bb@valklobouky.charita.cz
facebook Malenka Brumov,
tel.: 733 755 932

PROGRAM DENNÍHO STACIONÁŘE PROSINEC 2019
2. 12. MŠE SVATÁ V DENNÍM STACIONÁŘI V 9.30 HOD.
14. 12. PRODEJ VÝROBKŮ DENNÍHO STACIONÁŘE NA PŘEDVÁNOČNÍM JARMARKU V BRUMOVĚ V 9.00 HOD.
16. 12. VYSTOUPENÍ DĚTÍ Z MŠ DRUŽBA, BRUMOV-BYLNICE V 10.00 HOD.

Projekt „72 hodin“
Také v letošním roce se třída 7. A ze ZŠ BrumovBylnice zúčastnila projektu „72 hodin“, který
se uskutečnil ve dnech 10. – 13. 10. 2019. Tato
akce je celorepubliková, pořádá ji Česká rada dětí
a mládeže. Je určena dětem i rodičům, mladým
lidem, neziskovým organizacím, ale i neformálním
skupinám a jednotlivcům, zkrátka všem, kteří
podporují myšlenku dobrovolnictví a není jim cizí
nezištně pomoci druhým nebo svému okolí.
Vlastně jsme začali už 25. září 2019 po skončení
vyučování. Před naší základní školou vznikl nový
přírodovědný koutek a třída 7. A byla u toho. Vysadili jsme celkem 223 kusů okrasných a užitkových
rostlin a rozvezli necelé 4 m3 štěpky. U výsadby
jsme volili rostlinné druhy, které se používají

jako léčivky, které se dají sníst celé nebo jejichž
plody se dají sníst. A jaké druhy rostlin zdobí náš
koutek? Habr, líska, černý jeřáb, maliny, aztécká
máta, pažitka, kontryhel, petrklíč, šanta, černý rybíz, měsíční jahody, muchovník, levandule, máta,
meduňka, šalvěj, dobromysl, medvědí česnek,
břečťan. Při sázení nás trošku potrápilo počasí –
spustil se docela vydatný déšť, který nás zahnal
pod střechu, ale zase na druhou stranu nám i pomohl, neboť jsme čerstvě vysázené rostliny nemuseli zalévat.
V pátek 11. října 2019 jsme v naší dobrovolnické
práci pokračovali. Tentokrát jsme upravili a zvelebili přírodovědnou učebnu na školní zahradě
za základní školou. Jedna skupina chlapců odstra-

nila staré dřevěné palisády, které už něco pamatovaly. Rýči a motykami připravili základy pro nové
ohrazení – z betonových kostek. Druhá skupina
chlapců odklízela hlínu, jež zůstala na pozemku
po naší předchozí brigádě. Kluci si pořádně „mákli“, protože hlína byla po několikadenním dešti
nasátá vodou. Děvčata vytrhala trávu a plevel
mezi rostlinami, odstranila starou hlínu zpod
vřesů, nasypala k nim novou rašelinu a navozila
štěpku ke všem rostlinám. Některé dívky odstranily plevel a hlínu z přístupového chodníku do zahrady, zametly chodníky za školou.
Všichni žáci a žákyně z třídy 7. A byli moc pilní
a pracovití. Zaslouží si velkou pochvalu.
Mgr. Jana Černíčková, třídní učitelka 7. A

HOKEJOVÝ KLUB INFORMUJE...
Učíme děti z mateřských školek bruslit

V pondělí 4. 11. 2019 začala Školička bruslení pro
předškolní děti z mateřských školek Valašské Klobouky, Štítná nad Vláří a Brumov-Bylnice. Akce
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probíhá pod vedením zkušených trenérů našeho
klubu a učitelek z dané mateřské školky. Děti se
naučí základním bruslařským dovednostem a ur-

čitě získají i pěkný vztah ke sportování. Tato akce
je pro přihlášené děti mateřských školek zdarma. Pondělí dopoledne je vyhrazeno pro MŠ Štítná nad Vláří, v úterý se budeme potkávat s dětmi
z MŠ Valašské Klobouky a čtvrtek již tradičně patří
MŠ Brumov-Bylnice.
Trenéři čekali na autobusové zastávce před zimním stadionem a dovedli všechny do připravené
šatny. Děti se moc těšily a se zavazováním bruslí
se snažily i samy pomáhat, aby byly co nejdříve
na ledě. Pořádně si to s trenéry užily a za své snažení a nadšení dostaly všechny děti omalovánku
s pilnou včeličkou a cukrovinky. Nezapomněli
jsme ani na pitný režim - sladká šťávička přišla
všem po namáhavém výkonu vhod. Děti byly moc
šikovné a už se ptaly, co se bude dělat příště. Radost ze sportování a úsměv na tváři dítěte je nejlepší odměnou pro trenéry a určitě také pro paní
učitelky, děkujeme.
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Ze života ve městě

DDM BRUMOV-BYLNICE – PROSINEC 2019
Připravujeme:


ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY (viz plakátek)



ZÁPASY 7. ROČNÍKU ZIMNÍ NOHEJBALOVÉ
LIGY



VÝSTAVA BETLÉMŮ (viz plakátek)



VÁNOČNÍ RYBÁŘSKÁ SOUTĚŽ (27. 12.)

Informujeme:
 Ve středu 30. října 2019 proběhl v DDM
Brumov-Bylnice „Turnaj mladších a starších žáků
ve stolním tenise“, kterého se zúčastnilo celkem
17 dětí rozdělených podle věku do kategorie
mladší a starší. Utkání se hrála na dva vítězné
sety. V mladší kategorii se na 3. místě umístila
Iveta Maňasová, druhý skončil Matěj Ptáček a ví-

tězem se stal Jakub Rydval. V kategorii starších si
bronzovou medaili odnesl Vojtěch Struhař, druhý
byl Jakub Martinka a zlatou medaili vybojoval
Adam Fojtík.
 V rámci podzimních prázdnin navštívily děti
s DDM Brumov-Bylnice v úterý 29. října 2019
Envicentrum pro krajinu Vysoké Pole. Po obědě
jsme se vydali k Ptačí pozorovatelně a ke dvěma
kapličkám, kde jsme odpočívali a poté hráli různé
hry. Ve středu 30. října 2019 jsme navštívili Galaxii Zlín a příznivci stolního tenisu si mohli přijít
zahrát turnaj přímo k nám do DDM (viz článek).
Podzimních prázdnin s DDM se zúčastnilo celkem
téměř 90 dětí.
http://ddmbylnice.hyperlinx.cz
e-mail: ddmbru@zlinedu.cz
tel.: 577 330 586
Stupně vítězů turnaje ve stolním tenisu –
mladší kategorie

Stupně vítězů turnaje ve stolním tenisu –
starší kategorie

Envicentrum Vysoké Pole

www.brumov-bylnice.cz • mestskyzpravodaj@centrum.cz
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Mladí hasiči Bylnice

Chtěl bych vám představit družstvo Mladých hasičů Bylnice, které vzniklo před dvěma lety. Věděli
jsme, že mladých hasičů v našem městě moc není
a chtěli jsme do svých řad přibrat „mladou krev“.
Na první schůzku přišlo nečekaně 28 dětí, které
byly nadšeny do hasičiny. Věkově byly od předškoláků až po sedmou třídu. Naší snahou bylo nejdříve dětem představit, co obnáší hasičina. Jsou
to jenom děti z našeho města. Setkávali jsme se
s předškoláky zvlášť ve zbrojnici a učili je vázat
uzly, poznávat hasičskou techniku, učili se důležitá čísla integrovaného záchranného systému,
pracovali s buzolou, navštívili jsme hasičskou
zbrojnici našich kolegů z Horní Lidče atd…
S těmi staršími jsme přes zimu, kdy se nedá trénovat venku, hráli různé hry v tělocvičně v DDM
Bylnici. Využili jsme také zimní stadion a plavecký

bazén. Na jaře, kdy nám už počasí přálo, jsme se
přestěhovali na hřiště SK Bylnice a začali s trénováním požárních útoků, abychom se připravili
na první naši soutěž, kterou pořádá vedení 18.
okrsku okresu Zlín. V jednom soutěžním družstvu
je celkem 7 dětí, takže jsme byli schopní vytvořit
celkem 4 družstva. Kdo neví, o co jde, tak úkolem
je nasát vodu z nádrže pomocí hasičské stříkačky
PS 12 a dopravit ji do vzdálenosti 40 m k terčům.
Nejlepší časy na soutěžích se pohybují kolem 16
vteřin u starších, některá družstva jsou schopná
pokořit i 13,5 vteřiny a u mladších žáků se časy
pohybují kolem 16 – 18 vteřin. První sezónu jsme
brali jako získávání zkušeností od okolních celků.
Nečekali jsme ještě žádné výsledky, ale podařilo
se nám už i vystoupat na stupně vítězů. Účastnili
jsme se soutěží pouze v našem okolí – v Návoj-

né, Lipové, Slavičíně, Újezdě
a v Tichově.
U hasičského sportu sezóna
začíná v květnu okrskovou
soutěží a končí v září, ale my
jsme trénovali na podzim
i v zimě. Na letošní sezónu
jsme dětem nakoupili novou sadu hadic, opravili naši
mašinu PS 12, upravili hasičskou nádrž a nakoupili dresy
pro všechny naše mladé členy. V průběhu roku se k nám
přidávaly další děti z našeho
města, takže již je nás celkem 45 dětí ve věku od 6
– 23 let, z toho 11 děvčat.
Jsme schopni vytvořit 5 soutěžních družstev. 4 družstva
mladších a jedno družstvo
starších. Objeli jsme celkem
13 soutěží včetně prvního
ročníku soutěže na hřišti SK
Bylnice. Naše práce konečně
byla vidět a děti se zlepšovaly soutěž od soutěže.
Náš hlavní cíl pro další rok je vylepšení časů požárních útoků a hlavně, aby to děti nadále bavilo.
Trénuje nás celkem 7 trenérů a scházíme se přes
sezónu každé úterý a přes zimu každou středu,
soutěže bývají převážně v sobotu nebo někdy
v neděli.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat vedení
SK Bylnice za propůjčení zadní části hřiště k trénování a také vedení DDM Bylnice za pronájem
tělocvičny. Dále sportovní a kulturní komisi, které
naši mládež finančně podpořila.
A protože se pomalu blíží vánoční svátky, dovolte, abych vám všem popřál jejich klidné prožití
a v novém roce 2020 všechno nejlepší.
Tomáš Polách, starosta JSDH Bylnice

Vážení přátelé, občané Brumova-Bylnice a sponzoři brumovských hasičů
Rádi bychom poděkovali touto cestou za podporu
našich kulturních a sportovních společenských
akcí pro občany města Brumova-Bylnice, ale i pro
jeho návštěvníky. Potěšilo nás kladné hodnocení
ze strany občanů a to by nebylo možné bez vaší
pomoci. Svým darem (v jakékoliv formě) jste přispěli k vysoké úrovni již zmíněných akcí pořáda-

ných sborem dobrovolných hasičů Brumov. My o
to více můžeme nabídnout vyšší kvalitu akcí, tak
jako vynikající výsledky našich hasičských sportovců. Věříme, že se budeme moci i v následujícím období na vás obrátit o podporu a spolupráci
s našim sborem.

Přejeme všem příjemné prožití svátků vánočních a mnoho úspěchu, zdraví a štěstí v následujícím roce.
					
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ BRUMOV

Naši sponzoři v roce 2019:
TNZ Karel Zemánek, Marie Ivanišová, Javorník Brumov, Stavebniny Lysák, Autoopravna Polomík, BSV Josef Kubiš, Auto Doprava Kříž, Klobucká lesní, Elseremo a.s, Směnárna Švach, Singulární společnost, Auto Baklík, Weekamp Doors s.r.o., Barvy, Drogedie Růžička, Chovatelské potřeby Tkadlec, Květinářství
Petra Morávková, Lékarna Ovesný, Restaurace Topas, Restaurace Gusto, Střechy Novák, Stravování Trčka, Tryon s.r.o., Cebes a.s., Šindler elektro, Pilařská
výroba Lysák, Mowis Hnaníčková, Studio Marilyn Monroe, Kadeřnictví Týna, Lázně Luhačovice a.s. Alexandria****, Klenoty Michaela Manová, Cukrárna
Kostková, Lázně Luhačovice a.s. Jurkovičův Dům****, Cukrárna Brumov Náměstí, Textil Katka, Textil Šánková, Barvy - laky RocoSpol a.s., Linea a.s., Potraviny Švéda, Nápoje Raja, Váhala s.r.o., Martina Vlčková kadeřnictví, Hotel Pohoda Luhačovice, Plzeňský Prazdroj a.s., Město Brumov-Bylnice, VANado spol.
s.r.o., Papírnictví Pavla Miklasová, Chovatelské potřeby Zvoníček, Květinářství náměstí Brumov, Maxing - Martina Ritterová, Potraviny Macháč, Elektro
Černíček, Barvy, laky a drogerie Jedlička, Vinotéka Baldini Kolářová, Cukrárna Lenka Sucháčková, Papírnictví Kostková, Květinářství Eva Chlupáčková,
Zahradnictví Chlupáček, Husqvarna Haraga a další.
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Ze života ve městě

SK Bylnice
– starší přípravka žáků
Žáci odehráli svoje první mistrovské utkání okresního přeboru a nevedli si špatně. Celkem sehráli 9
utkání. Získali 10 bodů za dvě výhry, 4 remízy a 3
prohry s celkovým skóre 51:69.
V hojném počtu nadále vedou zimní přípravu 2x
týdně v hale a již se těší na nějaké přátelské utkání.
Za všechny trenéry žáků
Josef Krejza

MLÁDEŽ A MRS BRNO
Pobočný spolek Slavičín MRS Brno vychovává
své nové členy v kroužcích, které našly své zázemí v domech dětí a mládeže Štítná nad Vláří,
Brumov-Bylnice, Valašské Klobouky a Slavičín.
V kroužcích je pod vedením lektorů z řad našich
členů připravována mládež, která má zájem stát
se mladými rybáři. Ti, kteří úspěšně složí rybářské
zkoušky, stávají se členy PS Slavičín MRS Brno
v kategorii do 15-ti let. Náš pobočný spolek organizuje 105 mladých rybářů, spolek v rámci své
činnosti vytváří podmínky pro rozvoj dovedností
mladých rybářů.
Každoročně organizujeme pro mladé rybáře dětské závody na rybníku Slavík. Letos se závody

uskutečnily v sobotu 28. 9. 2019 pod patronátem
fy p. Malaníka a fy Pekárna ORA, kteří se postarali
o občerstvení soutěžících. Účastníky závodů přivítalo slunečné počasí a den, kdy ryby braly. Na prvních třech místech se umístili rybáři, kteří chytili
kapry nad 50 cm, gratulujeme. I ti, kteří si neodnesli úlovek, byli díky přízni sponzorů odměněni
pozorností třeba v podobě sáčku rybí nástrahy.
Dále spolek plánuje Vánoční soutěž tříčlenných
družstev mladých rybářů, která se uskuteční 27. 12.
2019 v Domě dětí a mládeže Brumov-Bylnice.
Této soutěže se pravidelně účastní 10 až 12 družstev a je zaměřena na prověření znalosti pravidel výkonu rybářského práva, pravidel chování

u vody, znalosti ryb a živočichů a prověření dovedností mladých rybářů.
Touto cestou bych chtěl poděkovat městům Valašské Klobouky, Brumov-Bylnice, Slavičín a obci
Štítná nad Vláří, kteří granty (případně dary) přispěly a přispívají na rozvíjení zájmů a mládeže, ale
i na činnost spolku v rámci udržitelnosti skladby
druhů v našich tekoucích vodách.
S pozdravem Petrův zdar Ing. Zdeněk Juřík,
předseda rybářského spolku

Informace z městské knihovny
Městská knihovna v Brumově-Bylnici
zve všechny zájemce o studium

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITY TŘETÍHO VĚKU
na informativní schůzku v knihovně

dne 11. 12. 2019 v 9.00 hodin.

Dne 6. listopadu 2019 se uskutečnilo další setkání maminek
v knihovně, kde společně s dětmi vytvořily podzimní stromy.

Další tvořivé
dopoledne se
čtením
středa 4. prosince 2019
v 10.00 hodin
Městská knihovna Brumov-Bylnice bude
od 23. 12. 2019 do 1. 1. 2020 uzavřena,
2. a 3. ledna 2020 bude knihovna otevřena
od 10.00 do 15.00 hod.

www.brumov-bylnice.cz • mestskyzpravodaj@centrum.cz
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MĚSTO BRUMOV-BYLNICE
MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO
program – prosinec 2019
středa: 11. prosince 2019, 18:00 hodin
ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY

Tradiční akce, během níž se v jeden den, ve stejný čas rozezní tisíce hlasů
a zazní ty nejznámější české koledy. Letošní, již devátý ročník vás zve
na náměstí.

pátek: 13. prosince 2019, 20:00 hodin
RETRO PÁRTY

Bližší a aktuální informace najdete na stránkách BX Agency.

sobota: 14. prosince 2019, 9:00 – 13:00 hodin
PŘEDVÁNOČNÍ JARMARK

Tradiční přehlídka vánočních výrobků a voňavých dobrot sladkých, mastných i k pití se koná na náměstí. V doprovodném programu vystoupí
děti MŠ Brumov-Bylnice, pěvecký soubor Trávnica, DH Brumovjanka,
folklorní soubor Závršan a CM Kaňůr.

středa 18. prosince 2019, 19:30 hodin
FLERET

opět přichází s Vánočním koncertem do KD Brumov-Bylnice! Srdečně
Vás zveme na Vánoční koncert dvorní kapely valašského království Fleret
a Zuzany Šulákové. Uslyšíte známé písně ve speciálním vánočním aranžmá, v Brumově vystoupí již po několikáté a jsme za to moc rádi, že se tato
tradice daří dodržovat.
Speciálním hostem od 18:00 hodin je cimbálová muzika Cyril se skutečně nádherným programem! www.cmcyril.cz Vstupenky v předprodeji
v Městském informačním centru Brumov-Bylnice – po zkušenostech z minulých let, doporučujeme vstupenky zajistit v předstihu – opět se bude
konat pouze jeden koncert. Kulturní dům otevřen již po 17:00 – na baru
si můžete dát např. kávu, pivo, nebo sklenku vína. Více informací o doprovodném programu již brzy.
Cena vstupenky 290 Kč
Městské muzeum Brumov-Bylnice, tel. 577 330 138, 731 083 442 (pouze zde kompletní info, plán sezení v KD atd.)

Kulturní dům Brumov-Bylnice
Neděle 1. března 2020 v 19 hodin
Vstupné v předprodeji: 300 Kč
na místě: 350 Kč
Předprodej vstupenek zajišťuje Městské muzeum
Brumov-Bylnice, na Podzámčí, po–pá 8 – 15.30 hodin
Nevíte, čím udělat svým blízkým a přátelům radost
pod vánočním stromečkem? Darujte jim kulturní zážitek!
Od 1. prosince 2019 nabízíme našim divákům
VÁNOČNÍ SLEVU 20 %
na výše uvedené divadelní představení

„ŠŤASTNÝ VYVOLENÝ“.
Sleva platí při zakoupení dárkového poukazu do 23. prosince 2019.

Nenechte si ujít plesovou sezónu 2020:
11. 1. Skautský ples, 17. 1. Městský ples, 24. 1. Valašský bál,
31. 1. Ples FC Brumov, 7. 2. Školní ples, 16. 2. Dětský karneval,
25. 2. Fašanková veselice, 21. 3. DISCO ples
Příjemné chvíle vánočních svátků, štěstí,
zdraví a spokojenost v roce 2020
přejí pracovníci Městského kulturního střediska.

NABÍDKA ODKUPU
Zemědělská společnost
JAVORNÍK-CZ s.r.o.
koupí zemědělské pozemky.
Ceny dle dohody v závislosti na bonitě půdy a stávajících právních závazcích.
Společnost Javorník-CZ s.r.o. zajistí a uhradí všechny náležitosti prodeje, včetně daně z nabytí nemovitostí. Platba proběhne v hotovosti při podpisu smlouvy.
Tel.: 731 636 499,
e-mail: manova@javor-st.cz
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Inzerce
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ELEKTRO V BRUMOVĚ NA NÁMĚSTÍ

Č E R N Í Č E K s.r.o.
Vánoční nabídka – akce na vybrané elektrospotřebiče
 Vánoční osvětlení klasické i LED, vnitřní i venkovní, náhradní žárovky,
svícny atd.
 AKCE - KUCHYŇSKÉ ROBOTY S KOVOVÝMI PŘEVODY A VÝKONEM 1000W, ŠLEHAČE
 AKCE - KONTAKTNÍ GRILY S ODNÍMATELNÝMI DESKAMI, AKU ČISTIČE OKEN,
 AKCE - AKUMULÁTOROVÉ VYSAVAČE 2v1 - VYSÁVAJÍ 40 MINUT NA JEDNO NABITÍ
 AKCE - LED ŽÁROVKY, LED PÁSKY, LED SVÍTIDLA, LED SVÍTILNY, NABÍJECÍ SVÍTILNY
 AKCE - LED STOJACÍ LAMPY SE STMÍVAČEM, LED REFLEKTORY PŘENOSNÉ I NABÍJECÍ
 AKCE - ŠNEKOVÉ ODŠŤÁVŇOVAČE, NUTRI MIXÉRY, SMOOTHIE MIXÉRY, KÁVOVARY
 AKCE - METEOSTANICE S VELKÝM A PŘEHLEDNÝM BAREVNÝM PODSVÍCENÝM DISPLEJEM
AKCE na pračky, sušičky prádla, sporáky, mrazničky,lednice
ČERNÍČEK s.r.o., nám. Hildy Synkové 1002, tel. 577 330 485, 776 330 486

AUTOBAZAR UHERSKÝ BROD

Jsme specialisté
na značku ŠKODA

(25 vozů Škoda ihned k prohlédnutí)

Plus další značky v nabídce
Dále zajistíme dovoz všech značek
kvalitních vozů z Německa
Naše služby:

VÝKUP VOZIDEL
ZPROSTŘEDKOVÁNÍ prodeje
Vaše auto i na PROTIÚČET
Výhodný PRODEJ NA SPLÁTKY
LEVNÉ zákonné POJIŠTĚNÍ
Prodloužená ZÁRUKA

www.auto-m.cz
Volejte: 777 750 025
Inzerce
Koupím garáž na sídlišti Družba.
Tel. 603 436 732.

CENÍK INZERCE
(platí se ihned při zadávání)
Řádková inzerce
• jednoduché a stručné nabídky prodejů, pronájmů či poděkování, cca 25 slov včetně předložek a spojek = 65 Kč
• obsáhlejší znění nad 25 slov včetně předložek a spojek = 100 Kč

Plošná reklama
10 Kč/1 cm2
Vzpomínky
• verš a text = 130 Kč
• verš, text a foto = 160 Kč
• verš, text a 2 fota = 200 Kč
Všechny ceny jsou uvedeny s DPH.

UPOZORNĚNÍ
Uzávěrka lednového
čísla bude
6. 12. 2019.

Periodický tisk územního samosprávného celku Městský zpravodaj vydává Město Brumov-Bylnice, nám. H. Synkové 942, Brumov-Bylnice, 763 31, IČO
283819. www.brumov-bylnice.cz. Za redakční radu Jana Surovcová, náklad 2300 ks, vychází měsíčně, neprodejné, REG 370508695. DTP, tisk: Jena Šumperk,
www.jenasumperk.cz. Vyjádřená stanoviska uvedená v příspěvcích dopisovatelů se nemusí shodovat s názorem redakce Městského zpravodaje. Redakce si
vyhrazuje právo krátit a upravovat příspěvky. E-mail: mestskyzpravodaj@centrum.cz, tel: 577 330 503
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